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هسرض:

دسؼکی

زکشری حرفِ ای
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اّساف کلی زرض: :
آؼٌبیی ثب ًحَُ ػولکرز ٍ سٌظین َّرهَى ّبی جٌعی ٍ غیر جٌعی ٍ شکر ثرذی هَارز دبسَلَشیك
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-1ؼبزاى ،فرخ ،فیسیَلَشی دسؼکی  ،اًشؽبرر چْر،
 -2ظٌسگل ،فیسیَلَشی اًعبى ،یسز ،اًشؽبرار یسز1371 ،
ة – اًگلیعی
1- Canong, W.F., Review of Medical physiology, Franisco dangc medical book, 2005
2- Patton, H.D., Text book of physiology, Washington saunders, 1989
3- Best, J.B, Physiological Basis at Medical practicc, Williams.F wilkins, 2007
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ؼوبرُ

سبرید

جلعِ

جلعِ

اّساف هیبًی (رئَض هطبلت)

اّساف ٍیصُ (ثر اظبض ظِ حیطِ اّساف

رٍغ

آهَزؼی  :ؼٌبذشی ،ػبطفی ،رٍاى

یبززّی

حرکشی)

یبزگیری

اًَاع ظلَلْبی الشْبثی زر ثبفشْبی هرشلف
1

الشْبة

هَاز ٍ ٍظبیل
آهَزؼی

سبرید
جلعِ
ٍزهبى

سکبلیف

ًحَُارزؼیبثی

زاًؽجَ

ٍزرصس آى

ٍیسئَ

ؼٌبسعبیی کٌس

ظرٌراًی

زیسى الشْبة حبز زر آدبًسیط را ًؽبى

هجبحثِ

درٍشکشَر

اهشحبى سئَری
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

زّس
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ظلَلْبی الشْبة هسهي را زر زذن هؼسُ
ًؽبى زّس
ػرٍق جسیس ٍ رگعبزی را کیعز
دیلًَیسال ًؽبى زّس.
ٍیسئَ

گراًَلَهب را زر ظل ًؽبى زّس.
اًَاع ظلَلْبی الشْبثی هسهي را زر الم
2

الشْبة

اهشحبى سئَری

کیعِ صفرا کَلعیعشیز هسهي ًؽبى زّس.

ظرٌراًی

ذرٍج آة ٍ هبیؼبر زر دَلیخ ثیٌی ًؽبى

هجبحثِ

درٍشکشَر

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

زّس .
ٍیسئَ

دالکز ٍ ًحَُ ؼوبرغ آًرا زر الم ذَى
هحیطی ًؽبى زّس.
سرٍهجَز رگی را ثجیٌس ٍ ذطَط زاى را
3

ّوَزیٌبهیك

4

ّوَزیٌبهیك

ًؽبى زّس.
 Red and white infarctionرا زر

ظرٌراًی

اهشحبى سئَری

درٍشکشَر
هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

الم ریِ ٍ طحبل ًؽبى زّس.

ٍیسئَ

الم ازم ریَی را زیر الم ًؽبى زّس ٍ
 heart failure cellرا ًؽبى زّس.
ضرین ؼسى زیَسرُ آلَیَل را زر ازم
ریَی ًؽبى زّس.
ٍجَز هبیغ را زر کیعِ َّایی ًؽبى زّس.

ظرٌراًی
هجبحثِ

اهشحبى سئَری

درٍشکشَر
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

ٍیسئَ

زاًؽجَ ثشَاًس هشبدالشیب ٍزیعذالشی ٍ
ّیذردالشی را زر الم ًؽبى زّس.
زاًؽجَ ثشَاًس زر ًوًَِ هبکرٍظکَدی
5

ًیَدالشیب

6

ًیَدالشیب

سَهَر را ًؽبى زّس.
زاًؽجَ ثشَاًس ظلَلْبی ظرطبًی را زر الم

ظرٌراًی

اهشحبى سئَری

درٍشکشَر
هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

ًؽبى زّس.
ٍیسئَ

سؽریص ظلَلْبی زیعذالظشیك زر دبح
اظویر.
ظلَل  HPVرا زر الم دبح اظویر را ًؽبى
زّس.
زیسى ٍ سؽریص ظرطبى زّبًِ رحن زر

ظرٌراًی

اهشحبى سئَری

درٍشکشَر
هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

الم

ؼوبرُ

سبرید

جلعِ

جلعِ

اّساف هیبًی (رئَض هطبلت)

اّساف ٍیصُ (ثر اظبض ظِ حیطِ اّساف

رٍغ

آهَزؼی  :ؼٌبذشی ،ػبطفی ،رٍاى

یبززّی

حرکشی)

یبزگیری

زیسى ٍ سؽریص الم غسُ لٌفبٍی ًرهبل ٍ
7

ًیَدالشیب

هَاز ٍ ٍظبیل
آهَزؼی

زهبى
جلعِ
(زقیقِ)

سکبلیف

ًحَُارزؼیبثی

زاًؽجَ

ٍزرصس آى

ٍیسئَ

ظرطبًی.

ظرٌراًی

ظلَل ریس اؼشرى ثرگ زر ّبچکیي لٌفَهب

هجبحثِ

درٍشکشَر

اهشحبى سئَری
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

را سؽریص زّس.
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ظرطبى رٍزُ ثسرگ را زر الم ًؽبى زّس.
ٍیسئَ

ً -1بٌّجبریْبی هبزرزازی را سؼریف
کٌس.

درٍشکشَر

 -2ػلل ًبٌّجبریْب را ًبم ثجرز.
 -3ػفًَشْبی حَالی سَلس را سَضیح
8

آؼٌبیی ثب ثیوبریْبی کَزکبى ٍ
ؼیرذَارگی

زّس.
 -4ظٌسرم زجر سٌفعی ًَزازاى را ؼرح

اهشحبى سئَری
ظرٌراًی

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

زّس.
ّ -5یسرٍدط را سَضیح زّس.
 -6ظٌسرم هرگ ًبگْبًی ًَزاز را ؼرح
زّس.
 -1آظیت ًبؼی از درسَسبثی فراثٌفػ را
9

آؼٌبیی ثب ثیوبریْبی هحیطی ٍ
ؼغلی

ؼرح زّس.
 -2آظیجْبی ًبؼی از ًیرٍّبی هکبًیکی
را سؼریف کٌس.

ٍیسئَ
ظرٌراًی
هجبحثِ

 -1اثرار ظرة رٍی ثسى را سَضیح زّس.

درٍشکشَر

اهشحبى سئَری
هطبلؼِ هٌبثغ
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آؼٌبیی ثب ثیوبریْبی هحیطی ٍ
ؼغلی

آلَزگی ذبرج هٌسل را ؼرح زّس.
 -3آلَزگی َّای زاذل هٌسل را ؼرح

دبیبى زٍرُ

ٍیسئَ

 -2آظیت ؼٌبظی ًبؼی از درسَّبی
یًَیساى را سَضیح زّس.

هیبى زٍرُ ٍ

ظرٌراًی

اهشحبى سئَری

درٍشکشَر
هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

زّس
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آؼٌبیی ثب ثیوبریْبی هحیطی ٍ
ؼغلی

 -1ؼٌبظبیی ثیوبریْبی ؼغلی ٍ هحیطی
را ؼرح زّس.

ظرٌراًی
هجبحثِ

ٍیسئَ

هطبلؼِ هٌبثغ

اهشحبى سئَری
هیبى زٍرُ ٍ

 -2ظبزٍ کبرّبی ظویز را سَضیح زّس.

دبیبى زٍرُ

درٍشکشَر

 -3اثرار سٌجبکَ را ؼرح زّس.
 -4ظَء هصرف الکل را سَضیح زّس.
ٍیسئَ

 -1کبریَسیخ طجیؼی را سَصیف کٌس.
 -2اذشالالر سؼساز ٍ ؼکل کرٍهَزٍم را

درٍشکشَر

ؼرح زّس.
 -3اًَاع سریسٍهی ٍ ػالئن ثبلیٌی هعبػس
کٌٌسُ آًْب را ؼرح زّس.
12

آؼٌبیی ثب اذشالالر ظیشَشًشیك

 -4اذشالالر ظیشَشًشیك زرگیر کٌٌسُ
کرٍهَزٍهْبی جٌعی را طجقِ ثٌسی کٌس.

اهشحبى سئَری
ظرٌراًی

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

 -5ػالئن ثبلیٌی ظٌسرم کالیي
فیلشرٍظٌسرم سرًر را ؼرح زّس.
ّ -6رهبفرٍزیعن ٍ ّرهبفرٍزیعن کبشة
را ؼرح زّس.
ٍیسئَ

 -1ثیوبریْبی شذیرُ ای لیسٍزٍهی را
ؼرح زّس.

درٍشکشَر

 -2ػالئن ثبلیٌی ٍ هرفَلَشی ثیوبریْبی
ًیوي دیك ،سبی ظبکط ٍ گَؼِ را ؼرح
زّس.
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اهشحبى سئَری

آؼٌبیی ثب اذشالالر هٌسلی

 -3اًَاع هَکَدلی ظبکبریسٍز ،ػالئن

ظرٌراًی

اذشالالر سَارص چٌس ػبهلی

ثبلیٌی ٍ هرفَلَشی آًْب را ؼرح زّس.

هجبحثِ

 -4اًَاع ثیوبریْبی شذیرُ گلیکَشى را
طجقِ ثٌسی کٌس.
 -5دبسَشًس ،هرفَلَشی ٍ ػالئن ثبلیٌی
ًَرٍفیجرٍهبسَز را ؼرح زّس.
 -6اذشالالر ثب سَارص چٌس ػبهلی را

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

ؼرح زّس.
ٍیسئَ

 -1اذشالالر اسَزٍم غبلت ٍ هغلَة ٍ
ٍاثعشِ ثِ  Xرا ؼرح زّس.

درٍشکشَر

ً -2قبیص گیرًسُ غؽبیی ٍ زظشگبّْبی
اًشقبل هَاز را ؼرح زّس.
 -3سغییرار ظبذشوبًی ٍ ػولکرز
14

آؼٌبیی ثب اذشالالر هٌسلی

اهشحبى سئَری

درٍسئیٌْبی غیر آًسیوی را ؼرح زّس.

ظرٌراًی

 -4اسیَلَشی ،ػالئن ثبلیٌی ٍ دبسَشًس

هجبحثِ

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

ظٌسرم هبرفبى ٍ اّلرزاًلط را ؼرح
زّس15.
 -5هشبثَلیعن طجیؼی چرثی را ؼرح زّس.
 -6اًَاع ّیذرکلعشرٍهی ذبًَازگی ٍ
ػالئن ثبلیٌی آى را ؼرح زّس.
ٍیسئَ

 -1اسیَلَشی ،دبسَشًس ،ظیر ثبلیٌی ٍ
هرفَلَشی ثیوبری لَدَض اریشوبسَی
15

آؼٌبیی ثب ثیوبری لَدَض ٍ
هیَدبسیْبی الشْبثی

ظیعشویك را ؼرح زّس.
 -2اًَاع ،اسیَلَشی ،دبسَشًس ،ػالئن

اهشحبى سئَری
ظرٌراًی

درٍشکشَر

هجبحثِ

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

ثبلیٌی ٍ هرفَلَشی هیَدبسیْبی الشْبثی را
ؼرح زّس.
ٍیسئَ

 -1سحول ایوًََلَشیك را ؼرح زّس.
 -2هکبًیعن ّبی ایجبز ثیوبریْبی ذَز
16

آؼٌبیی ثب ٍاکٌؽْبی ذَزایوٌی ایوٌی را ؼرح زّس.
ثیوبری ؼَگرى ٍ اظکلرٍزرهی

 -3اسیَلَشی  ،دبسَشًس ،ظیر ثبلیٌی ٍ
هرفَلَشی ثیوبریْبی ؼَگرى ٍ
اظکلرٍزرهی را ؼرح زّس.

اهشحبى سئَری
ظرٌراًی
هجبحثِ

درٍشکشَر

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍرُ ٍ
دبیبى زٍرُ

